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116.IL.07
Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a
Finantelor Publice a fost sesizat de Activitatea de Control Fiscal prin
adresa nr./2007 cu privire la contestatia formulata de S.
Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin
procesul verbal nr. incheiat de organele de inspectie fiscala din cadrul
Activitatii de Control Fiscal prin care s-a stabilit suma de lei Ron
reprezentand T.V.A. deductibila pentru care la verificare nu s-a dat
drept de deducere.
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art. 177 din O.G.
nr. 92/2003 (R)(A) privind Codul de procedura fiscala.
Directia Generala a Finantelor Publice prin biroul solutionarea
contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de
art. 175 si art. 179 din O.G. nr. 92/2003 (R)(A) privind Codul de
procedura fiscala, este competenta sa solutioneze prezenta contestatie.
I.-S. contesta procesul verbal incheiat in data de de inspectorii
fiscali din cadrul Activitatii de Control Fiscal cu privire la suma de lei
RON ce reprezinta taxa pe valoare adaugata deductibila din decontul pe
trimestrul IV /2004 inregistrat de societate sub nr. la Administratia
Finantelor Publice .
Contestatorul mentioneaza ca inspectorii fiscali nu au dat dreptul
de deducere pe motiv ca doua facturi fiscale nu cuprind informatiile
prevazute de formularul cu regim special, fie ca nu se justifica
transporturile cu foi de parcurs sau orice alt document de transport care
sa mentioneze nr. de inmatriculare auto sau fie ca relatiile cu S.C. B si
S.C. A au fost considerate ca fiind fictive.
Fata de situatia prezentata mai sus contestatorul solicita admiterea
contestatiei in totalitate si desfiintarea actului de control.
II.-Activitatea de Control Fiscal
,prin Referatul privind
solutionarea contestatiei nr. 2007 face urmatoarele precizari :
Verificarea la S.C. G s-a efectuat urmare adresei nr. primita de la
Parchetul de pe langa Judecatoria ,drept pentru care s-a intocmit procesul
verbal nr. de catre organele de inspectie fiscala din cadrul D.G.F.P. –
Activitatea de Control Fiscal
Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin
procesul verbal nr. si priveste suma de lei RON stabilita prin Raportul
de inspectie fiscala nr. si confirmata prin procesul verbal nr.
Suma reprezinta T.V.A. deductibila pentru care la verificare nu s-a
dat dreptul de deducere.
Procesul verbal nr. a fost inaintat organelor de cercetare penala si
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Parchetului de pe langa Judecatoria .
Totodata in Refaratul cu propuneri de solutionare se mentioneaza
ca in data de a fost intocmita Decizia de impunere nr. prin care s-au
stabilit urmatoarele sume de plata:
-T.V.A. de plata in suma de RON;
-majorari de intarziere aferente T.V.A. in suma de lei RON;
-impozit pe venit microintreprinderi in suma de lei RON);
-majorari de intarziere impozit pe venit microintreprinderi in
suma de lei RON;
-penalitati de intarziere impozit pe venit microintreprinderi
in suma de lei RON;
-impozit pe venit din alte surse in suma de lei RON;
-majorari de inarziere impozit pe venit din alte surse in suma
de lei RON ;
-penalitati de intarziere impozit pe venit din alte surse in
suma de lei RON , sume care au fost constituite ca prejudiciu adus
bugetului de stat prin procesul verbal nr. inaintat organelor de cercetare
penala.
Suma de lei Ron contestata de societate este parte integranta a
diferentei in suma de lei Ron stabilita prin Decizia de impunere nr. ,
decizie ce a fost contestata si solutionata prin Decizia nr. a D.G.F.P.
Fata de cele mentionate mai sus si in raport cu actele normative in
vigoare organul de inspectie fiscala propune respingerea in totalitate a
sumei contestate, ca fiind fara obiect.
III.-Luand in consideratie constatarile organului de
control,motivele prezentate de contestatoare , documentele existente
la dosarul cauzei, precum si actele normative invocate de
contestatoare si organele de control se retin urmatoarele :
In fapt suma de lei Ron contestata de S.C. G a fost stabilita prin
procesul verbal nr. incheiat de organele de inspectie fiscala ale Activitatii
de Control Fiscal ca urmare adresei nr. primita de la Parchetul de pe
langa Judecatoria prin care s-a dispus efectuarea acestei reverificari.
Perioada supusa verificarii a fost martie –decembrie 2004 si s-a
efectuat in baza documentelor puse la dispozitie de organele de politie
,respectiv un dosar cu documente contabile continand 245 file pentru
lunile octombrie 2004 –decembrie 2004.
In urma acestei verificari nu s-au constatat alte diferente care sa
influenteze sumele stabilite prin procesul verbal anterior nr.
De mentionat este faptul ca in anul 2005 A.C.F. a efectuat
verificare la S.C. G in urma careia s-a incheiat procesul verbal nr. , prin
care s-a stabilit un prejudiciu adus bugetului consolidat al statului in suma
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de lei Ron reprezentand impozit pe venit microintreprindere, T.V.A,
impozit pe venit din alte surse si accesorii aferente acestora.
In drept cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art. 175
al(1) al(3) si al(6) din O.G. nr. 92/2003 ® (A) privind Codul de procedura
fiscala care precizeaza :
Al(1) “Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor
acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii
.(….)”.
Al(3) “ Baza de impunere si impozitul,, taxa sau contributia
stabilite prin decizie de impunere se contesta numai impreuna “.
Al(6) “Bazele de impunere constatate separat intr-o decizie
referitoare la baza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea
acestei decizii”.
Organul de solutionare a contestatiei a constatat ca suma de lei
Ron contestata de societate este parte integranta a diferentei T.V.A.
in suma de lei Ron stabilita prin Decizia de impunere nr.
Decizia de impunere nr. a fost contestata conform art. 175 si
177 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si a fost
solutionata prin Decizia nr. a D.G.F.P. prin care s-a suspendat
solutionarea cauzei pana la definitivarea aspectelor pe cale penala, iar
procesul verbal nr. nu constituie titlul de creanta si nu modifica baza
de impunere stabilita prin Decizia de impunere nr.
Avand in vedere cele prezentate in continutul prezentei decizii ,
contestatia inregistrata la D.G.F.P. sub nr. nu are obiect.
Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul
art.175 , 180 si art. 186 al (1) din O.G. nr. 92/2003(R)(A) privind Codul
de procedura fiscala.
Directorul Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice
a judetului ;
DECIDE:
Art.1.-Respingerea in totalitate a contestatiei ca fiind fara
obiect.
Art.2.- Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 luni de
la comunicare la Tribunalul .
DIRECTOR EXECUTIV ,
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